
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

PADRÕES DE ELEMENTOS DO GRUPO DA PLATINA (EGP) E TERRAS 
RARAS (ETR) EM METAULTRAMAFITOS DA BORDA SUL DO CRATON SÃO 

FRANCISCO E SEUS SIGNIFICADOS PETROGENÉTICOS 
Pinheiro, M.A.P.1, Lesnov, F.P.2, Kozmenko, O. A.2, Suita, M.T.F3., Tedeschi, M.1 

1Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB); 2Academia Russa de Ciências (SB-RAS); 3Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP)             

 

RESUMO: Oito amostras de três associações metaultramáficas na borda sul do CFS foram 
analisadas para elementos do grupo da platina (EGP) e terras raras (ETR). Foram 
selecionadas três de ortopiroxênio granofels do Complexo Petúnia (CP), segmento da 
sequência vulcanossedimentar arqueana Morro do Ferro, duas de olivina-ortopiroxênio 
granofels com espinélio, riaciano, em Carrancas, e três de um metaultramafito alpino, 
neoproterozóico, em Liberdade. As amostras do CP apresentam conteúdos proporcionais entre 
os EGP e os ETR, com 3 a 4 ppb e 4 a 10 ppm, respectivamente. Os ETR definem curvas 
negativas próximas aos valores do MP (Manto Primitivo), com (La/Lu)MP = 3,3–16,7 e (La/Sm)MP 

= 1,2–5,0, e anomalias negativas de Eu, (Eu/Eu*)PM = 0,2–0,9, inversamente proporcionais à 

moda dos minerais hidratados tardios. Os padrões de EGP definem curvas côncavas, com 
(Ru/Os)PM = 2,3–2,9 e (Pd/Rh)PM = 0,15–1,8 e amplas variações nas razões Pt/Pd, inversas ao 
conteúdo dos minerais hidratados e proporcionais aos valores de Eu/Eu*, sugerindo corpos 
primitivos pouco diferenciados com forte influência metamórfico/metassomática. As amostras 
de Carrancas, similarmente, apresentaram conteúdos de EGP (4,1 e 7,6 ppb) proporcionais 
aos valores de ETR (5,4 e 9,0 ppm), com razões de (La/Sm)MP = 2,3 e (Lu/Gd)PM = 1,1, 
definindo uma curva côncava assimétrica com anomalia positiva de (Eu/Eu*= 2,2). Os EGP 
definem curvas ascendentes do Os ao Pd, com uma maior inclinação no grupo do Ir, (Ru/Os)MP 
= 5,55 e 6,87, e mais suave no grupo da Pt, (Pd/Rh)MP = 1,44 e 2,33, padrões característicos 
de corpos diferenciados. O metaultramafito da região de Liberdade é constituído por 
serpentinitos e metaharzburgitos residuais e piroxenitos híbridos. O metaharzburgito exibe 
conteúdos de ETR e EGP em torno de 3,4 ppm e 5,7 ppb, respectivamente. Os ETR definiram 
uma curva submantélica côncava, em “U”, com (La/Eu)MP = 28,0 e (Lu/Eu)MP = 2,6, inflexão no 
Eu, (Eu/Eu*)MP = 0,7 e expressiva anomalia negativa de (Ce/Ce*)MP = 0,16. Seu padrão de 
EGP compõe uma curva horizontalizada, submantélica, para os elementos do grupo do Ir 
(Ru/Os)MP = 1,3 com valores empobrecidos no grupo da Pt (Pd/Ru)MP = 0,2, os quais definem 
uma curva descendente, horizontalizada em sua terminação pela razão (Pt/Pd)MP em torno de 
1. Estas características são compatíveis com o padrão esperado para rochas residuais 
refratárias exauridas em Pt, Pd e ETR. Por outro lado, os websteritos híbridos desse 
metaultramafito apresentam padrões de EGP (1,5 e 4,8 ppb) similares ao do metaharzburgito, 
porém, com padrões de ETR contrastantes. Os ETR apresentam valores absolutos em torno de 
13,8 e 19,0 ppm, e definem curvas supramantélicas enriquecidas em ETRL, (La/Sm)MP = 1,25 e 
4,2, destituídas de anomalia de Eu e expressiva de Ce, (Ce/Ce*)MP = 0,06 e 0,5, com ETRM 
subhorizontalizados, (Ho/Sm)MP = 1,0, e sutil empobrecimento em ETRP, (Lu/Ho)MP = 0,5 e 0,7. 
Seus padrões de EGP e ETR reforçam a natureza híbrida dessas rochas. Portanto, a análise 
conjunta dos padrões de EGP e ETR mostram-se eficientes monitores de processos 
petrogenéticos em metaultramafitos de diversificada gênese, natureza e idade. 
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